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Podmienky marketingovej kampane „ESET produkty pre 
domácnosti so zľavou na knihu Viete, čo robia vaše deti? “ 
(„Kampaň“) 
 

 

Počas trvania Kampane, t. j. od 26. júla 2021 do 31. decembra 2021, ponúka spoločnosť ESET, spol. s 
r.o. („ESET“) k produktom ESET Family Security Pack, ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security, 
ESET Smart Security Premium, ESET Cyber Security a ESET Cyber Security Pro („Kampaňové 
produkty“) unikátny zľavový kód. Každý zákazník, ktorý si počas trvania Kampane zakúpi novú 
platenú elektronickú licenciu Kampaňového produktu, obnoví (predĺži) už existujúcu licenciu 
Kampaňového produktu alebo aktivuje licenciu Kampaňového produktu zakúpenú v krabicovej verzii, 
sa pri splnení nižšie uvedených podmienok považuje za oprávneného zákazníka („Oprávnený 
zákazník“). Unikátny zľavový kód je uplatniteľný online na stránkach forbes.sk počas trvania 
Kampane. Uplatnením unikátneho zľavového kódu na stránke 
https://eshop.forbes.sk/magazine/default/135 získava Oprávnený zákazník 50% zľavu na knihu 
„Viete, čo robia vaše deti?“ od autora Will Geddes.  

1. Kampaň sa pritom vzťahuje len na nákup/aktiváciu aspoň 12-mesačnej platenej licencie 
Kampaňového produktu zakúpenej priamo v eshope na stránkach spoločnosti ESET, ako aj u 
partnerov spoločnosti ESET alebo v maloobchodných predajniach. Unikátny zľavový kód 
Oprávnený zákazník dostane emailom zaslaným na  emailovú adresu zadanú Oprávneným 
zákazníkom pri nákupe/aktivácii licencie Kampaňového produktu. Kampaň sa nevzťahuje na 
licencie aktivované na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, napríklad formou predplatného. 

2. Rovnako sa Kampaň vzťahuje aj na už existujúcich zákazníkov spoločnosti ESET, ktorí si 
obnovia licenciu Kampaňového produktu počas trvania Kampane, a to minimálne na dobu 12 
mesiacov. Unikátny zľavový kód Oprávnený zákazník dostane e-mailom. 

3. Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo na zmeny podmienok Kampane, ako aj právo Kampaň 
ukončiť po dosiahnutí limitu rozdistribuovaných unikátnych zľavových kódov v celkovom 
počte 40 000. 

4. V prípade problémov s uplatnením unikátneho zľavového kódu, prípadne ak Oprávnený 
zákazník takýto kód nedostane vôbec, môžu Oprávnení zákazníci kontaktovať spoločnosť ESET 
emailom na adrese marketing@eset.sk.   

https://eshop.forbes.sk/magazine/default/135

